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Uznesenie Európskeho parlamentu o otvorení rokovaní o viacstrannej dohode o
službách
(2013/2583 (RSP)).
Európsky parlament,
– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o službách, najmä na uznesenie zo 4.
septembra 2008 o obchode so službami1,
– so zreteľom na Všeobecnú dohodu o obchode so službami (GATS), ktorá nadobudla
platnosť 1. januára 1995,
– so zreteľom na návrhy smerníc na rokovania o viacstrannej dohode o obchode so
službami, ktoré Komisia predložila 15. februára 2013;
– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,
A. keďže 129 členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO) prijalo určité záväzky na
základe Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS);
B. keďže 22 členovia WTO2, ktorí v apríli 2013 začali rokovania o novej viacstrannej
dohode o službách (dohoda o obchode so službami, TISA), sú zväčša rozvinutými
krajinami; keďže medzi rokovacími stranami zatiaľ nie sú žiadne krajiny BRICS,
Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) ani žiadne africké krajiny;
C. keďže Komisia predložila 15. februára 2013 Rade návrh smerníc na rokovania a 18. marca
2013 získala príslušný mandát; keďže Komisia neuvažovala o tom, že by pred tým, než
Rade predloží návrh smerníc na rokovania, počkala na stanovisko Parlamentu;
1. zastáva názor, že mnohostranný obchodný systém zostáva najlegitímnejším a
najúčinnejším rámcom na dosiahnutie rovnocenných a spravodlivých pravidiel obchodu v
celosvetovom meradle; so znepokojením konštatuje, že nové iniciatívy, ktoré majú
podnietiť vytváranie pravidiel obchodu, ako sú viacstranné rokovania o dohode o obchode
so službami (TISA), sú prerokúvané mimo WTO; zdôrazňuje, že je nanajvýš dôležité, aby
nové iniciatívy zostali pevne zakotvené v rámci WTO;
2. zdôrazňuje, že globálne pravidlá obchodu so službami sú kodifikované v dohode GATS,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohody WTO; pripomína, že k začleneniu GATS do
rámca WTO došlo v roku 1995 na základe globálneho kompromisu medzi rozvojovými a
rozvinutými krajinami v súvislosti so začlenením dohody o poľnohospodárstve do rámca
WTO;
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3. konštatuje, že od ministerskej konferencii WTO, ktorá sa konala v roku 2005 v
Hongkongu, bola otázke obchodu so službami v priebehu rokovacieho kola v Dauhe
venovaná len malá pozornosť; je si vedomý toho, že niektoré služby, ako sú dopravné,
komunikačné a právne služby, predstavujú základ obchodu medzi krajinami zapojenými
do celosvetových hodnotových reťazcov, ktoré sú do veľkej miery závislé od liberalizácie
týchto služieb; zdôrazňuje však, že nedostatočný pokrok v liberalizácii služieb je do
značnej miery dôsledkom patovej situácie, ku ktorej došlo v rámci kola rokovaní v Dauhe,
najmä pokiaľ ide o odvetvie poľnohospodárstva, vrátane toho, že nedošlo k pokroku v
postupnom rušení poľnohospodárskych vývozných dotácií;
4. je si vedomý toho, že harmonogramy záväzkov prijatých podľa GATS jednotlivými
zmluvnými stranami tejto dohody sú sčasti zastarané a navyše sa v nich ukazuje rozdielna
miera liberalizácie a dodržiavania predpisov, pokiaľ ide o povinnosti členov WTO v
oblasti obchodu so službami; zdôrazňuje však, že sa v tom odráža samotná povaha
odvetvia služieb, ktoré sa zásadne odlišuje od odvetvia obchodu s tovarom;
5. odmieta začatie viacstranných rokovaní o dohode o obchode so službami (TISA) a
pokračovanie v nich, a to z dôvodov uvedených v nasledujúcich odsekoch;
6. zastáva názor, že dohodu TISA nemožno uzatvoriť s odkazom na článok X ods. 9 dohody
o WTO s cieľom začleniť ju do prílohy 4 k tejto dohode; domnieva sa, že ministerská
konferencia WTO nemá právomoc uznať viacstrannú dohodu, ktorá bola dosiahnutá v
ohraničenej skupine členov WTO v súvislosti so sektorom služieb, v ktorej už platí
mnohostranná dohoda vychádzajúca z doložky najvyšších výhod (dohoda GATS); vyzýva
strany, ktoré sa zúčastňujú na rokovaniach o dohode TISA, aby opätovne zvážili, či je
tento prístup, ktorý je v histórii WTO bezprecedentný a ktorý by v podstate zmenil
štruktúru mnohostranného obchodného systému, rozumný;
7. konštatuje, že väčšina účastníkov zapojených do tejto iniciatívy súhlasí s uzatvorením
dohody TISA podľa článku V dohody GATS vo forme viacstrannej dohody o voľnom
obchode so službami bez toho, aby boli výhody plynúce z tejto budúcej dohody rozšírené
na všetkých členov WTO, a teda bez toho, aby bola uplatnená doložka najvyšších výhod
GATS1; pripomína, že aby sa na dohodu TISA mohol vzťahovať článok V dohody GATS,
musela by byť veľmi ambiciózna a pokrývať značnú časť všetkého obchodu so službami,
všetky odvetvia služieb a všetky spôsoby ich poskytovania;
8. zdôrazňuje, že rokovaní o dohode TISA sa doteraz nezúčastnili rozvojové a rozvíjajúce sa
krajiny a že niektoré z nich vyjadrili voči tejto iniciatíve jednoznačne odmietavé
stanovisko; je presvedčený, že ak má mať dohoda TISA veľmi ambiciózny charakter, aby
mohla byť dohodou o voľnom obchode v rámci článku V dohody GATS, nebudú mať
rozvojové a rozvíjajúce sa krajiny žiadnu motiváciu sa k nej v neskoršej fáze pripojiť;
9. dochádza preto k záveru, že pravidlá WTO nevytvárajú základňu pre túto iniciatívu ani
deklarovaný záujem Únie o pokrok v oblasti liberalizácie sektora služieb; varuje, že ak by
sa iniciatíva TISA odchýlila od koncepcie pozitívnych listín záväzkov, základných
definícií a zásad stanovených v dohode GATS a od jej pravidiel, pokiaľ ide o
zaobchádzanie s jednotlivými krajinami, prístup na trhy a dodržiavanie predpisov, mohla
1
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by dokonca ohroziť pokrok v rámci súčasného formátu a štruktúry GATS;
10. naliehavo žiada Komisiu, aby odstúpila od iniciatívy TISA;
11. domnieva sa, že v podmienkach, keď sa Komisia borí s rozpočtovými obmedzeniami, by
Rada mohla zvážiť, že na túto požiadavku odstúpenia, pokiaľ ide o mandát na rokovanie o
dohode TISA, zareaguje kladne, čím by zdroje GR pre obchod našli lepšie využitie v
prospech európskeho hospodárstva;
12. poznamenáva, že EÚ už uzatvorila dvojstranné obchodné dohody s niektorými partnermi
zapojenými do rokovaní o dohode TISA (vrátane Japonska a čoskoro aj USA) alebo
momentálne s nimi rokuje, a tieto dohody obsahujú podrobne rozpracované kapitoly
o službách, v ktorých sú dvojstranné aspekty týkajúce sa jednotlivých krajín lepšie
riešené; domnieva sa, že odstúpenie od iniciatívy TISA neznevýhodní EÚ;
13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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